
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نعم سم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمددهلل ر را اللددنلمان الالوددسال الالسددسم  اددب اءددرل اسلييددني الالمرسدداان ليالددن محمددهلل ال اددب  لدد  الوددحب  
 اجملان.

 بنا السافة في اللرالض.قنل المؤلف رحم  هللا تلنلب: 
رضدي   بدن  يدن هللا  يدهلل سدمل  قدنل الد : محمدهلل ين القنسم  ن سلاهلل ين يحاب  ن منلك  ن يحاب حهللثلي

 الدالر   تادك : بدن  يدنا فقدنل ،يقبضهن نا قيل ييلهن فأراهلل سبنئا في ساف رجل  ن يسأل  الرجل هللا  لهمن
  .ذلك الكره بنلالر  
 مدن بدأثثر ملد  اءدتراان الدذ  ودنحيهن مدن اييلهدن ان اراهلل الد   ادما الهللا رى ل د فيمدن الذلك رحم  هللا: منلك قنل

  .بأ  يذلك يكن لم مل  اءتراان الذ  غار من بن هن ال  اللال ،ب  ايتن هن الذ  الثمن
 ذلدك مدن ءديي كل كنن فإذا  رالض اال منءية اال رقاق في ساف فيمن  لهلللن  اي  المجتمع اسمر :منلك قنل

 مدن بدأثثر ملد  اءدتراه الدذ  مدن ذلدك مدن ءائن   اييع ال المءتر   فإن اسجل فحل اجل إلب في  فساف مالوالفن
 الذ  ا طب إن المءتر   ونر الربن فهال فلا  إذا ال  الذلك ،في  ساف  من يقبض ان قيل في  ساف  الذ  الثمن
 ممدن بدأثثر ودنحيهن مدن بن هدن   المءدتر  يقبضهن اللم السالة  اي  حا  فامن يهن فنلتفع هللراام اال هلللنلار بن  
 . لهلله من الزاهلله ساف  من  إلي رهلل نإ فونر فاهن ساف 
 فإلد  اسجدل حدل ثدم مسدمب اجل إلب مالوالفن   كنن إذا  رالض اال حاالان في الرقن   اال ذابن   ساف من :منلك قنل
 يلجا  اللرالض من بلرض يحل من بلهلل اال اسجل يحل نا قيل البنئع من السالة تاك المءتر   اييع ان بأ  ال
 السدالة تاك اييع نا اللامءتر   يقبض  قيل اييل  ان يحل ال فإل  طلنمال الإ اللرض ذلك ياغ من بنلغن   اؤخره الال
 اخر إذا سل  ؛اؤخره الال ذلك يقبض اللرالض من  رض اال الر   اال يذاا مل  ايتن هن الذ  ونحب  غار من
 رجدل  ادب يدهللان رجدل  ادب لد  هللالدن الرجدل اييع نا بنلثنلئ الالثنلئ بنلثنلئ الثنلئ من يكره من الهللخا  قبح ذلك
  .خر 

 ءدني ممدن اييلهدن المءدتر   فدإن يءرا الال اؤكل ال ممن السالة التاك اجل إلب سالة في ساف المن :منلك قنل
 الددذ  مددن اييلهددن نا لدد  البغددي الال ،ملدد  اءددتراان الددذ  وددنحيهن غاددر مددن يسددتالفاهن ان قيددل  ددرض اال يلقددهلل

  .اؤخره الال يقبض  بلرض الإ مل  ايتن هن
 يقبضد  خسفد  نيدا   لهدن مخدنلف بلدرض ودنحيهن من اييلهن بأن بأ  فس تحل مل السالة كنل  نا  ال  :منلك قنل
  .اؤخره الال
 فادم ودنحيهن تقنضدب اسجل حل فامن اجل إلب مالوالفة اثالاا اربلة في هللراام اال هلللنلار ساف فيمن :منلك قنل

 مدن اثدالاا منليدةث يهدن ا طيدك :اسثدالاا  ايد  الدذ  لد  فقدنل ودلفهن مدن هللاللهدن ثينبدن    لهلله الالجهلل  لهلله اجهللان



 يوداح ال فإلد  اسجل ذلك هللخل فإن يفترقن نا قيل يلطي  التي اسثالاا تاك اخذ إذا يذلك بأ  ال ل إ اذه ثينيي
 .فاهن ساف  التي الثينا ولف من ليس  ثينبن   اييل  ان الإ ايضن   يواح ال فإل  اسجل محل قيل ذلك كنن نا  ال 

أمددا  ،ارك علددل عهددهللس ورسددوله نهصنددا محمددهلل وعلددل ملدده وهللاددح ه أ معددصنالحمددهلل ر رب العددالمصن وهللاددلل هللا وسددلم و دد
  عهلل:

 فيقول المؤلف رحمه هللا تعالل:  اب السلفة في العروض.
ومعنددل السددلفة فددي العددروض الدد    ،كمددا أن ددم يسددمون القددرض سددلف ،عرفنددا أن أ ددح الح ددان يسددمون السددلم سددلف

مددن أا ددار ف دد ا الدد   صددهللفد الددتمن نقددهللاا ي ددتر  ه ددا تيدداب هددهلللصح مددا تحددج التر مددة  ،يظ ددر أن المددراهلل  دده  نددا السددلم
 تم صريهلل هيع ا قهح حلول األ ح ممن ا ترا ا منه أومن غصرس يأتي الكالم فيه. ،نسصئة إلل أ ح معصن

يحصل هن يحصل اللصتي الدراو  عدن  ،حهللتني يحصل عن مالك عن يحصل هن سعصهلل عن القاسم هن محمهللقال اإلمام: 
: أندده قددال س عددن يحصددل هددن سددعصهلل األنهللاددار عددن القاسددم هددن محمددهلل هددن أهددي  كددر أحددهلل الفق ددا اإلمددام مالددك هددن أندد

العمامدة  ،عمدائم  مدد سدب ،سمعج عههلل هللا هن ع اس رضي هللا عن ما ور ح يسأله عن ر دح سدلف فدي سد ائب
يعندي  ،نعفرانيح ون ِسب النبرقان الم وال مد العمائم يقال ل ا: س ائب كما في الهصج الم  ور: ،يقال ل ا: ِسب

عدن ر دح  ،وغالدب مدا تكدون مدن الكتدان ،يح ون إلل عمامته ويقدال:  دي القطدد مدن القمدام كدالمالحف ونحو دا
اهن ع اس صرى أنه  ،فقال اهن ع اس: تلك الورق  الورق وكرس  لك ،فأراهلل هيع ا قهح أن يق ض ا ،سلف في س ائب

 ،العددرض متددح الطعددام عنددهلل الطعددام ،م فددي  لددك سددوا وأن الطعددام وغصددر الطعددا ،ال ص ددون هيددد السددلعة قهددح ق ضدد ا
لمددا  ددا   ،وال أحسددب غصددرس إال متلدده ،و ددا  فددي الهللاددحيل فددي الهاددار  أندده قددال: وال أحسددب غصددر الطعددام إال متلدده

وأمددا الطعددام  النسدد ة  للطعددام ف ددو متفدد   ،م هيددد الطعددام قهددح ق ضددهو دد ا تقددهلل ،الن ددي عددن هيددد الطعددام قهددح ق ضدده
: ن ددل أن ت دداس السددلد قهددح أن يحون ددا أيضدداا وي ددمله  ،عنددهلل اهددن ع دداس حكمدده حكددم الطعددام وغصددر الطعددام ،عليدده

 وغصر الطعام فال ص ون هيع ا قهح ق ض ا علل   ا. نعم؟ ،ف  ا ي مح الطعام وغصر الطعام ،الت ار إلل رحال م
 طنلا:........

وأنده معتهددر فدي العقدوهلل وأمددا  ،ال هددهلل منده أمدر القد ض ،ت دد هلل لده والقواعدهلل ،مو دوهللوالقددول  ،مو دوهللقدول  ،إ  مو دوهلل
القد ض  ،أنه ااص  الطعام ،رأ  الحناهلة أيضاا و و  ،للنس ة لما روى اإلمام مالك من تاهللايص الق ض  الطعام

في دمله الن دي عدن هيدد السدلد قهدح أن يحون دا الت دار إلدل وأمدا غصدرس  ،ااص  الطعدام أمدا الطعدام فدال إ دكال فص دا
و  ا عدام والتنهللاديص علدل الطعدام ال لتاهللاديص  ألنده تنهللاديص علدل فدرهلل مدن أفدراهلل العدام  حكدم موافد   ،حال مر 

يعندي اال تمدام  ، م يقولون: كترة مدا ورهلل فدي الطعدام تدهللل علدل أنده مقهللادوهلل ل اتده ،متح   ا ال .....  التاهللايص
لمسألة كما تعلمون االفية تقهللم الكالم صهللل علل أنه مقهللاوهلل ل اته وا ،  أن الطعام وكونه يأتي فيه أكتر من نص

 فص ا.
 طنلا: الحلنياة........

أنده قدال: سدمعج عهدهلل هللا هدن ع داس ور دح يسدأله عدن  ،م د ورة أيضداا  ا   ا معدرو  عندهلل م والروايداج األادرى 
ك وم معندل تلد ،قال اهن ع اس: تلك الورق  الورق وكرس  لدك ،ر ح سلف في س ائب فأراهلل هيع ا قهح أن يق ض ا

 داس هللرا دم  ،الورق  الورق؟   ا هللفد هللرا م وبهللالا من أن يق ض عمدائم سد ائب قد ض هللرا دم فكأنده  داس هللرا دم هدهللرا م



 ،مدا اسدتقر ملكده ل دا ،ههللرا م  ألن السلعة ما ق ضج ولم يستقر ملك الم تر  ل ا  ألن الملك إنما يستقر  دالق ض
 رأ  اهن ع اس قال اهن ع اس: تلك الورق  الورق وكرس  لك.  ا  ،فكأنه  اس هللرا مه التي هللفع ا ههللرا م أكتر من ا

وهللا أعلم أنه أراهلل أن صهيع ا من هللااحه ا ال   ا ترا ا منه  دأكتر مدن الدتمن  أ  نظن ،قال مالك: و لك فيما ُنرى 
 حتل يق ض ا فدذ ا ق ضد ا  دان ،كالم اهن ع اس ي مح هللااحه ا ال   اهتاع ا منه وي مح غصرس ،ال   اهتاع ا  ه

و لدك فيمدا ُندرى  ،له أن صهيع ا علل من  ا   ألنه تهج ملكه ل ا واسدتقر فدال يمنعده مدن هيع دا علدل أ  أحدهلل كدان
فصت مددان علددل  ،وهللا أعلددم أندده أراهلل أن صهيع ددا مددن هللادداحه ا الدد   ا ددترا ا مندده  ددأكتر مددن الددتمن الدد   اهتاع ددا  دده

 م لكددن هددهللالا مددن أن يكددون العقددهلل مك ددو  م مددد علددل كأندده كددأن العقددهلل الحقيقددي هصن مددا هللرا ددم هددهللرا  ،السددلف هنيدداهللة
ن  اع دا مدن غصدرس  ،الت مدة ظدا رة ،فدذ ا  اع دا مدن هللاداحه ا ظ درج الت مدة ،صهللالون هصن م   س السدلعة ،تحريمه وا 

 دا مدن هللاداحه ا الد   ا دترا ا منده  دأكتر مدن الدتمن الد   يقدول: كأنده أراهلل أن صهيع ،فالمسألة فص ا أاف عنهلل مالدك
يعندي  ،لم درهلل التحلصدح ،فصت مان علل السلف هنياهللة و عح العقهلل علل   س السلعة  ي الس ائب هللادور  اهتاع ا  ه 

للوهللادول إلدل مدا  وحصلدة ،السدلعة م درهلل تحلصدح ،قري دة ال د ه مدن مسدألة العصندة ،متح مسألة قريب من مسألة العصنة
يعنددي عنددهلل مالدك ال عنددهلل اهددن  ، دأسولددو أندده  اع دا مددن غصددر الد   ا ددترا ا مندده لدم يكددن هدد لك  ،حدرم هللا  ددح وعدال

سوا  كان علدل هللاداحه ا أو علدل غصدرس ال هدهلل مدن  ،عنهلل اهن ع اس ال ههلل أن يق ض السلعة قهح أن صهيع ا ،ع اس
ولددو لددم  ،وعنددهلل مالددك لددم يكددن هدد لك  ددأس  النتفددا  الت مددة  ألندده اسددتقر ملكدده ل ددا  م ددرهلل العقددهلل وهللفددد الددتمن ،ق ضدد ا

قدال أهدو عمدر: مد  ب اهدن ع داس أن العدرض كالطعدام يمندد هيعده قهدح  ،الت مدةفص دون النتفدا   ،يق ض عنهلل مالك
قددال اهددن ع دداس: وأحسددب كددح  ددي   مننلددة  ،اددال  مددا ضددنه مالددك ،ق ضدده  ألندده عنددهللس مددن ربددل مددا لددم يضددمن

 ،وح ة مالك ومن يقول  قوله: أن النهي عليده الهللادالة والسدالم ادص الطعدام تقدهللمج النهللادوص فدي  لدك ،الطعام
فذهللادال  ،النهدي عليده الهللادالة والسدالم ادص الطعدام ،فيده أكتدر مدن حدهللص  ،د الطعدام قهدح أن يسدتوفلن ل عن هي

غصرس في معناس  ال أهللاح وال قياس نياهللة علدل مدا ندص عليده النهدي عليده الهللادالة والسدالم وال صدناهلل علدل الدنص إال 
 ما  ا  عن هللا  ح وعال وعلل لسان نهيه عليه الهللاالة والسالم.

سلف في رقص : أعطداس الدهللرا م  ،ألمر الم تمد عليه عنهللنا فيمن سلف في رقص  أو ما ية أو عروضقال مالك: ا
وقال: تحضر لي  عهلل سنة غالم  األوهللادا  المنضد طة أو ما دية: مدن اإلهدح أو ال قدر أو الألدنم  األوهللادا  التدي 

وفاا: يعني وهللاف صتمصن موهللا ،فذ ا كان كح  ي  من  لك موهللاوفاا  ،أو عروض: من تياب وغصر ا ،صتفقان علص ا
يعندي  عدهلل سدنة  ،فسلف فيه إلل أ ح فحدح األ دح كان كح  ي  من  لك موهللاوفاا  ،وهللاف منض ط ، ه عن غصرس
لفه فيده قهدح أن فدذن الم دتر  ال صهيدد  دصئاا مدن  لدك مدن الد   ا دتراس منده  دأكتر مدن الدتمن الد   سد ،انت ج السدنة

يعني متح ما تقدهللم فدي  ،يعني والسلعة هللاارج م رهلل حصلة ، عصنه او لك أنه إ ا فعله ف و الرب ،يق ض ما سلفه فيه
 تعلص  اإلمام مالك علل كالم اهن ع اس: أنه ال ص ون أن صهيعه ممن عقهلل معه ا لهللافقة حتل يق ض نعم؟

 طنلا:......
ال مدا  ،إيده ، العقدهلل هاألهللاح أن العقدهلل وا دب ملدنم النم ال ص دون حلده إال  اتفداق مدد الطدر  التداني ف دو ملكد ،نعم

مددن غصددرس ال  ددأس  ألندده إ ا  اع ددا مددن هللادداحه ا الدد    ،....مددن هللاددا ح ا الدد   ا ددترا ا مندده ال ص ددون عنددهلل مالددك



لكن لو  اع ا مدن  داص مادر قهدح  ،والسلعة   س حصلة ،ا ترا ا منه فكأنه أعطاس الهللرا م وأا  منه  مقاهل ا هللرا م
 عنهلل اهن ع اس. ق ض ا يهللال عنهلل مالك لكن  ح يهللال عن اهن ع اس؟ ال يهللال 

كددان كددح  ددي  مددن  لددك  فددذن ،األمددر الم تمددد عليدده عنددهللنا فدديمن سددلف فددي رقصدد  أو ما ددية أو عددروض يقددول:
فددذن الم ددتر  ال صهيددد  ددصئاا مددن  لددك مددن الدد   ا ددتراس مندده  ددأكتر مددن  فسددلف فيدده إلددل أ ددح فحددح األ ددح موهللاددوفاا 

 دأكتر مدن  ،ال  دأس ،ا منه  ه هللاار في حكم اإلقالةلكن لو  اع ا عليه  التمن ال   ا ترا  ،التمن ال   سلفه فيه
ما سلفه فيه  ألنه إ ا  اعه  أكتر هللادار كأنده  داس مائدة  مائدة ونيداهللة والسدلعة  التمن ال   سلفه فيه قهح أن يق ض

يعندي  عصنده هللادار الم دتر  إن أعطدل الد    اعده هللندانصر أو هللرا دم  ،و لك أنه إ ا فعله ف دو الربدا ، ي م رهلل حصلة
فص ددا ه ددا فلمددا حلددج عليدده السددلعة التددي  اع ددا ولددم يق ضدد ا الم ددتر   اع ددا مددن هللادداحه ا  ددأكتر ممددا سددلفه  فددانتفد
لكن لو أقاله وناهللس في الوفدا  أقالده مدن الهيدد وناهللس فدي  ،و لك  و الربا ،ن رهلل إليه ما سلفه وناهللس من عنهللسفهللاار إ
 ،قالدة فلمدا أقالده ناهللس مدن  داب حسدن القضدا لو أن هللااحب السدلعة طلدب مدن الم دتر  لمدا حدح األ دح اإل ،الوفا 

قددال:  ، دو ندداهللم فطلدب مندده اإلقالدة ،لكدن لددو أ دتري عليدده قدال: أقلنددي ،،فيده  ددي  وال مدا فيدده  دي ؟ مددا فيده ت مددة
 ناهللس من عنهللس. ،ال ص ون  ألن   ا  و عصن الربا ،أقصلك علل أن تنيهللني ك ا

إ ا كان موهللاوفاا إلل أ دح  ، ال مد وفي نساة  اإلفراهلل ،ضقال مالك: من سلف    اا أو ورقاا في حصوان أو عرو 
مسمل تم حدح األ دح فذنده ال  دأس أن صهيدد الم دتر  تلدك السدلعة مدن ال دائد قهدح أن يحدح األ دح أو  عدهلل مدا يحدح 

لكدن إن  ،اآلن عرفنا أنده إ ا  اعده ممدن ا دتراس منده هدهللرا م ال ص دون ، عرض من العروض يع له وال صؤارساأل ح 
 ،انت ج السنة أو قهح ن اية السنة قال: أعطندي هللرا دم هدهللل الرقصد  ،منه  عرض من العروض رقص  إلل سنة ا تراس

ص دون وال مدا ص دون؟ ص دون  ،أعطندي سديارةلكدن يقدول: هدهللل الرقصد   ،عنهلل مالدك ال ص دون  ألنده هللادار هللرا دم هدهللرا م
ألن  ،هللادار هللرا دم هدهللرا م  عدرض هللرا دم سديارةمدا  ،في إ كال مدا صدهللاح هصن مدا الربدا ما ،لما ا؟ ألنه ص اس  ه نسصئة

مضدج  ،الرقص  ال   اتف  عليده الرقصد  لمدا قدال لده:  د س مائدة ألدف علدل أن تعطصندي  عدهلل سدنة غدالم  د س هللادفاته
ص دون وال مدا ص دون؟ ص دون لديم؟ ألن الدهللرا م  ،السنة قال: وهللا ما لقصج غدالم  وال عندهلل غدالم عندهلل   د س السديارة

واحهلل ظ در اسدمه فدي هللادنهللوق  ،مسائح عملية ،ما فص ا إ كال ،ف ت اس ه ا السيارة نقهلل ونسصئةالتي ه لج المائة أل
اددد  القدددرض  ،وقدددال آلادددر: اددد  القدددرض أندددا مدددا أحتا ددده ألندددي عدددهلللج عدددن عمدددارة األرض ،التنميدددة العقدددار  مدددتالا 

ون وال ما ص ون؟  ي ولو قال: تعطصني تال  مائة ص  ،  ا ربا ،وتعطصني ههللل ما  ي هتالتمائة تعطصني أربعمائة
  ا؟ ،مائتصن وع رة في الحقيقية يسهللهلل مائتصن وع رة ههللل تالتمائة ص ون وال ما ص ون؟ ...  ستلم تالتمائة

 طنلا:..........
 ،فكأنه  اس   س المائتصن والع رة  التالتمائة ،..... ستلم تالتمائة من الهللانهللوق والتسهللصهلل مائتصن وع رة  التافيض

لكدن لدو قدال:  د ا  ،كح  د ا ال ص دون ،ئتصن وع رة و  ا نقهلل و اك نسصئة الهللانهللوق ما يسلم فوراا وحتل لو  اعه  ما
عددروض ص ددون وال مددا  ،القددرض تالتمائددة ألددف أعطيددك ه ددا تددال  سددياراج مددتالا أو أربددد سددياراج أو  ددي  مددن  دد ا

 ،لعقدهلل وهللاداحب ال دأنفدال مداند مدن  د ا وكدح  د ا م دروي هذ دانة هللاداحب ا ،ت اس  ده نسدصئة ص ون؟ ص ون  ألن ا
  حص  ال يفتاج عليه.

 طنلا:.......



لكن  ،األرض  أرض وال ههللرا م ما صاالف ،صهيد األرض علل حهللس ويهيد القرض علل حهللس ،ما يكفي ،ال ما يكفي
 الهللرا م التي مد األرض ال ت ون إال  عروض.

 طنلا:.......
 كصف؟

 طنلا:........
 طلد اسمه؟نعم صهيد...... صهيعه وال ما صهيعه؟ 

 طنلا:........
  ا كصف؟ ،أنا  أا  اسمك وأنج تأا  اسمي وأنا تهللفد لي الفرق  ،وأنا اسمي ما  و  طالد إال  عهلل ع ر سنصن

 طنلا:.......
 عددرض مددن  سددراسلكددن لددو  دداس  ،هللرا ددم حالددة هددهللرا م نسددصئة فددال ص ددون ،ظددا ر  ألندده  دداس هللرا ددم هددهللرا م ،ظددا ر  دد ا

 ال   ي  من   ا ال  أس.العروض  سياراج وال  أرض و 
 طالب:.........

 نعم؟
 طنلا:........
 الم م أن العروض ص ون أن تهيد هيد النسصئة. ،لو ناهللج إيه
 طنلا:.......

 ألنه هللاار هللرا م ههللرا م ونياهللة. ،ال ال
 طنلا:...........

علددل  ،ة ألددف وسدديارة  دد ا الربددايعنددي مائددة ألددف أو تالتمائددة ألددف هتالتمائدد ،ا ددترى هللرا ددم هددهللرا م والسدديارة نائددهللة ،ال
 ،علل الهللوراج يعني في مائة  داص صنتظدرون  سرى في منهلللفة  ،عصن وال منفعة؟ منفعة السرى  ،سرى مسألة هيد 

  ددري أنددك تنتقددح ماددر  سددراكو ددا   دداص مضددطر فقددال لدددول للددي عنددهلل ال دداب:  دد س امسددمائة ريددال  ددد علددي 
 ،ماددر واحددهللتهللاددصر تطلددد  ،تهللاددصر ماددر واحددهلل ،ج ال ميدددتهللاددصر ظلمدد ،.. مكدداني مددا تددن  تهللاددصر التدداني ال ،واحددهلل

 قال مالك. نعم؟ ،ص ون وال ما ص ون؟ ص ون ما في إ كال ،ص ون وال ما ص ون؟   س المسألة واقعة
 طنلا:......

 كصف؟
 طنلا:.......

إم  ،ق يعني هللاارج عكس مسدألة التدور  ،ص ون أن ت اس   س الهللرا م  سياراج نسصئة ،لكن ا ص ون هيع ا هيد نسصئة
وا  ا نظرنا إلل أن   س النيداهللة فدي مقاهدح  دي   ،ال ،اآلن المطلوب رقص  وأعطاك سيارة وهللرا م الفرق هصن ما ،لون 

 فال ههلل أن تكون  سلعة كل ا.  ،يهللاصر هللرا م ههللرا م ،من التمن المهللفوس سا قاا 
أو عروض إ ا كان موهللاوفاا إلل أ ح مسمل تم حح األ دح فذنده ال  قال مالك: من سلف    اا أو ورقاا في حصوان

 أس أن صهيد الم تر  تلك السلعة من ال ائد قهدح أن يحدح األ دح أو  عدهللما يحدح  عدرض مدن العدروض يع لده وال 



؟ ألنده  داس ،لما ا يع له لما ا ال صؤارس والسلعة   س ت اس  ما حح عليه نسدصئة و مدا هللفعده نسدصئة ،صنقهللس فوراا  ،صؤارس
و د ا هيدد الكدالا  الكدالا الد   يدأتي الحدهللص   ،إ ا  اعه قهح أن يحح األ ح  عرض مؤ ح هللاار هيد الدهللصن  الدهللصن

للن دي عدن  لدك وقدهلل تقدهللم  ،الطعام فذنه ال يحح أن صهيعه قهدح يق ضدهأن يكون  هلغ  لك العرض إال  الألاا ما ،عنه
أن صهيد تلك السلعة من غصر هللااح ه ال   اهتاع دا منده  وللم تر   ،أحاهللص  في الن ي عن هيد الطعام قهح ق ضه

ه  ب أو ورق أو عرض من العروض يقد ض  لدك وال صدؤارس  ألنده إ ا أادر  لدك قد ل وهللالده مدا يكدرس مدن الكدالا 
إ ا  اع ا من هللااحه ا عدر  أنده  ،له علل ر ح ههللصن علل ر ح مار  الكالا والكالا  الكالا أن صهيد الر ح هللصناا 

إ ا  اع ددا مددن غصددر هللادداحه ا  دداس السددلعة التددي فددي  مددة فددالن مددن مددا لددم يقدد ض علددل فددالن  ،هللرا م دداس هللرا ددم هدد
لكدن علدل رأ  اإلمدام  ،و  ا يم ي علدل رأ  اهدن ع داس وال مدا يم دي؟ مدا يم دي علدل رأ  اهدن ع داس ، الهللرا م

ن الكددالا  الكددالا وهللالدده مددا يكددرس مدد ،مالددك ومددن يقددول  قولدده ما ددي مددا فيدده إ ددكال  ألندده ص ددون هيعدده قهددح ق ضدده
يعنددي هيددد الددهللصن  الددهللصن والكددالا: اسددم  ،والكددالا  الكددالا أن صهيددد الر ددح هللصندداا لدده علددل ر ددح هددهللصن علددل ر ددح ماددر

واسدم الفاعدح يدأتي  ،: يعندي يحفظكدم} قدح مدن يكدكدم  فاعح  معنل المفعول أ  المكلو  المحفوظ في  مدة فدالن 
العكددس  ويدأتي ،يعندي مدهللفوق  } مدن مدا  هللافدد   و ،يعنددي مرضدية :} عي دة راضدية  متدح  ،ويدراهلل  ده اسدم المفعددول

و دا  فدي المسدألة الحدهللص  حدهللص  اهدن عمدر:  ،: يعندي سداتراا } ح ا داا مسدتوراا  اسم المفعول ويدراهلل  ده اسدم الفاعدح 
 ن ل عن هيد الكالا  الكالا. و  ا الحدهللص  رواس الدهللارقطني والهص قدي والحداكم وقدال الحداكم: علدل  دري مسدلم ظنداا 

لكدن الحكدم  ،فالحدهللص  ضدعصف ،و دو ضدعصف ،منه أن موسل  و موسل هن عق ة ولكنه موسل هن عهصهللة الربد  
 الهللصن  الهللصن نقح اإل ماس عليه. ال    و هيد

ال مالك: ومن سدلف فدي سدلعة إلدل أ دح وتلدك السدلعة ممدا ال صؤكدح وال ي درب فدذن الم دتر  صهيع دا ممدن  دا  وق
أن صهيع ددا مددن يعنددي ال ص دون  ،وال صن ألددي ،ا مددن غصددر هللاداحه ا الدد   ا ددترا ا مندههنقدهلل أو عددرض قهددح أن يسدتوفص 

يعنددي مدا تقددهللم مددن  دوان هيددد غصدر الطعددام قهددح ق ضده يعنددي مددن  ،الد   اهتاع ددا منده إال  عددرض يق ضدده وال صدؤارس
    ا تقهللم.و  ،وأما إ ا اهتاعه علل من اهتاعه منه قهح ق ضه هللاار هيد الهللرا م  الهللرا م ،غصر من اهتاعه منه

ن كانج السلعة لم تحح فال  أس  أن صهيع ا من هللااحه ا  عرض مادالف ل دا هدصخن االفده يق ضده وال  قال مالك: وا 
لما مضل ستة أ  ر أو تمانيدة أ د ر قهدح  ،أعطاس مائة ألف قال:  عهلل سنة تحضر لي غالم   س أوهللاافه ،صؤارس

يقدول: تعطصندي مكدان الألدالم  ،يعده عليده  سديارة ال  دأسصه ،حلول األ ح قال له: أن ال أستطيد أن أهللهدر لدك غدالم
 ، دد ا لدديس ههددصخن االفدده ،مددا  ددو ههددصخن الاددال  ،مددا يقددول: تعطصنددي غددالم تدداني وال  اريددة ،عددرض ماددالف ،سدديارة

فدذ ا ااتلفدج المندافد و دان ااتالف دا  ،وعنهلل اإلمدام مالدك: أن االتفداق فدي المندافد نعدم كاتحداهلل ال دنس فدي الربويداج
  يق ضه وال صؤارس  ألنه لو أارس هللاار هيد الهللصن  الهللصن و  ا ال ص ون. ،ناسهللاارج أ 

 دح فلمدا حدح األ ،يعني ض ط وهللادف ا ،قال مالك: فيمن سلف هللنانصر أو هللرا م في أربعة أتواب موهللاوفة إلل أ ح
عليدده  فقددال لدده الدد   ،هللون ددا مددن هللاددنف ا تيا دداا فلددم ص ددهلل ا عنددهللس وو ددهلل عنددهللس يعنددي طله ددا مندده  ،تقاضددل هللادداحه ا

عندهلل مالدك ال هدهلل  ،يعني ماتلفدة وال هدهلل أن يكدون االادتال  هصخنداا  ،األتواب: أعطيك ه ا تمانية أتواب من تياهي   س
فقددال لدده الدد   عليدده األتددواب: أعطيددك ه ددا تمانيددة  ،هللون ددا مددن هللاددنف ا تيا دداا وو ددهلل عنددهللس  ،أن يكددون االاددتال  هصخندداا 
أنده ال  دأس هد لك   ،أعطيدك تمن دا ،ض النسد  هدهللل تمانيدة تمن داوفدي  عد ،إنده ال  دأس هد لك ،أتواب من تيداهي  د س



ااتلفدج األهللادنا  الادتال  المندافد وهللادح حصنئد  الهيدد فدي قولده  ،إ ا أا  تلك األتواب التي يعطيه قهح أن يفترقا
ااتالفداا تياب هتياب ماتلفة  ،()) فذ ا ااتلفج األهللانا  هيعوا كصف  ئتم إ ا كان صهللاا هصهلل (عليه الهللاالة والسالم: 

متح التمر  الهر ااتلدف ال دنس ص دون التفاضدح لكدن ال ص دون  ،ص ون فص ا التفاضح لكن ال ص ون فص ا النسأ ،هصخناا 
أنده ال  دأس هد لك إ ا أاد  تلدك األتدواب التدي يعطيده قهدح أن  ،ف  س و ه نظدر اإلمدام مالدك رحمده هللا تعدالل ،النسأ
ن كان  لك قهح محدح األ دح ا  و  يعني ال ص ون ،يهللاللاأل ح فذنه ال ك فذن هللاح  ل ،هصهلليعني إ ا كان صهللاا  ،يفترقا

 نعم؟ ،ليسج من هللانف التياب التي سلفه فص ا تيا اا إال أن صهيعه  أيضاا فذنه ال يهللالل 
 ........طنلا:

وسده  التنهللاديص علدل  ،لكن   س تياب مقطعة و  س مالحف ،إ  كل ا تياب ،اتحهللج من و ه وااتلفج من و ه
 ،تقدهللم  د ا ،وقدال: ال  دأس أن صهيدد التدوب  ملحفتدصن ، كدر المالحدف والمدال اج و كدر التيداب ،ب عندهللسأنواس التيدا

 نعم؟
 طنلا:........
 تراك  عصهلل  و .
 طنلا:..........

 مو في تعريف الهيد؟ نعم. ،أو منفعة م احة ،ومنفعة م احة ،تعريف الهيد ما نهللاوا علل المنفعة ،هيد المنفعة
 طنلا:.......

لكدن اآلن قدح: مدا حكدم هيدد غصدر العدصن وا  ، كدروا  د ا ومتلدوا لده.. ،كمدا مدر فدي هللار ،هيد المنفعة ال  أس  ده  إ
ن كان  لك قهح محح األ ح فذنه ال يهللالل أيضاا إال أن صهيعده تيا داا ليسدج مدن هللادنف  ،هيد االسم متالا  ،لمنفعة وا 

 سم. ،يعني فص ون ،التياب التي سلفه فص ا
 ليك.حسن هللا إطالب: أ

  اب هيد النحاس والحهللصهلل وما أ ه  ما مما صونن.
 الاآللك الالرونص الالءب  اللحن  من الالفضة الذاا غار من االزن  كنن ممن كنن فيمن  لهلللن اسمر: منلك قنل

 يالاحدهلل اثلدنن الاحدهلل ودلف مدن اؤخدذ بأن بأ  فس االزن  ممن ذلك اءب  المن ،الالثرسف الالتان الالقضا الالحهللاهلل
  .وفر يرطاي وفر الرطل حهللاهلل يرطاي حهللاهلل رطل اؤخذ ان بأ  الال ياهلل اهللا  
 اختسفهمدن فبدنن ذلدك مدن الودلفنن اختادف فدإذا ،اجدل إلدب الاحهلل ولف من يالاحهلل اثلنن في  خار الال :منلك قنل
ن اآلخر الولف يءب  مل  الولف كنن فإن ،اجل إلب يالاحهلل اثلنن مل  اؤخذ بأن بأ  فس  االسدم في اختافن الا 
  .اجل إلب يالاحهلل اثلنن مل  اؤخذ ان اثره فألي الالوفر الالءب  آللكالا الرونص مثل
 الددذ  وددنحب  غاددر مددن تقبضدد  نا قيددل تييلدد  ان بددأ  فددس كاهددن اسوددلنل اددذه مددن اءددتر   المددن :منلددك قددنل

 اءدتر ت  الدذ  غادر مدن فبلد  جزافدن   اءدتر ت  فدإن الزلدن   اال كيس   اءتر ت  كل  إذا ثمل  قبض  إذا مل  اءتر ت 
 حتدب الزلدن   اءدتر ت  إذا ملدك ضدمنل  يكدالن  الال جزافدن   اءدتر ت  إذا ملدك ضدمنل  نا الذلدك اجدل إلب اال يلقهلل مل 
 ن. لهللل اللن  امر  اي  ازل لم الذ  الاال ،كاهن اسءيني اذه في ليإ سمل  من احا الاذا التستالفي  تزل 



 الالثتم الالخبط الاللالى  اللوفر مثل ءراي الال اؤكل ال ممن االزن  اال يكنل فيمن  لهلللن اسمر رحم  هللا: منلك قنل
 ملد  الاحدهلل ودلف مدن اؤخدذ الال يادهلل ادهللا   يالاحدهلل اثلدنن ملد  ودلف كدل مدن اؤخذ بأن بأ  ال ل ا ذلك يءب  المن
نال  ،اجل إلب يالاحهلل اثلنن  المن اجل إلب يالاحهلل اثلنن ملهمن اؤخذ بأن بأ  فس اختسفهمن فبنن الولفنن اختاف ا 
 اءتراه الذ  ونحب  غار من ثمل  قبض إذا يستالفب ان قيل ابنع بأن بأ  فس كاهن اسولنل اذه من اءتر  
  .مل 
 الاحدهلل كدلال  الالقودة الحودبني كنلد  نا  ال  كاهدن اسودلنل مدن اللدن  بد  التفدع ءديي الكدل رحمد  هللا: منلك قنل

 .ربن فهال اجل إلب اسءيني من ءيي الز نهللال بمثا  ملهمن الالاحهلل ربن فهال اجل إلب بمثاي  ملهمن
 ن.اس والحهللصهلل وما أ ه  ما مما صون  اب هيد النح ل المؤلف رحمه هللا:يقو 

أ ددوهلل النحدداس  ،: األمددر عنددهللنا فيمددا كددان صددونن مددن غصددر الدد  ب والفضددة مددن النحدداس وال دد هرحمدده هللا قددال مالددك
)) مدن اسدتمد إلدل قصندة هللادب فدي و و الرهللااص الم اب أو الاالص  والرهللااص واآلنك ال   ي  ه ال  ب ال  ه

مددن النحدداس وال دد ه والرهللادداص واآلنددك  ،الرهللادداص المدد اب نسددأل هللا السددالمة والعافيددة ((ه اآلنددك صددوم القيامددة أ ندد
وما أ  ه  لك مما صدونن  ،والمراهلل  ه القطن والتصن والكرسف يقول: كح نهج اقتضب فأكح طرياا  ،والحهللصهلل والقضب

وال  دأس أن صؤاد  رطدح حهللصدهلل هرطلدي حهللصدهلل ورطدح هللادفر  ،فال  أس أن صؤا  من هللانف واحهلل اتنان هواحهلل صدهللاا هصدهلل
مندد مدن  ،وا  ا تقاربدج  د س المنفعدة مندد رحمده هللا ،اآلن اإلمام مالدك فدي التيداب نظدر إلدل المنفعدة ،رهرطلي هللاف
ورطدح  ،حهللصدهلل والمنفعدة واحدهللةهللصدهلل هرطلدي وال  دأس أن صؤاد  رطدح حو نا نظر إلل المنفعة وال ما نظر؟  ،التفاضح

مقتضددل  دد ا ال دداب أن صاتلددف عددن األهددواب السددا قة وأن متددح  دد س األمددور  ،المنفعددة واحددهللة ،هللاددفرهللاددفر هرطلددي 
   ص ر  فص ا الربا أو ال ص ر ؟ أو أنه أهللانا  ص ر  فص ا ربا النسصئة هللون الفضح؟ نعم. 

اصدر لكدن ال  ، دو أ دان رطدح حهللصدهلل هرطلدي حهللصدهلل ،قال مالك: وال اصر فيه اتنان هواحهلل من هللانف واحهلل إلدل أ دح
فذ ا ااتلدف الهللادنفان مدن  لدك ف دان ااتالف مدا فدال  دأس  دأن صؤاد  منده  ،اتنان هواحهلل إلل أ ح ،في  لك إلل أ ح

حهللصدهلل  ،حهللصدهلل  حهللصدهلل ص دون فيده التفاضدح لكدن ال ص دون فيده النسدأ ،يعني حهللصدهلل  دأيم نحداس ،اتنان هواحهلل إلل أ ح
من  لك ف ان ااتالف ما فال  أس  أن صؤاد  ال  أس ه لك ااتلف الهللانفان  ،هنحاس حهللصهلل هرهللااص حهللصهلل  كرسف

فذن كدان الهللادنف منده  يقول اإلمام مالك رحمه هللا تعالل: ،يعني ص ون فيه نوعي الربا ،من اتنان هواحهلل إلل أ ح
ن ااتلفدا فدي االسددم متدح الرهللاداص واآلندك وال د ه والهللاددفر فدأني أكدرس أن صؤاد  منده اتنددان  ي د ه الهللادنف اآلادر وا 

و دو ندوس  ،ال د ه  دو الهللادفر ،اآلنك  و الرهللااص ،كله ص معه هللانف واحهلل ،متحهللة الحقيقة   ألنهواحهلل إلل أ ح
  فال نس متحهلل. ،من النحاس

قال مالك: وما ا تريج من   س األهللانا  كل ا فال  أس أن تهيعه قهح أن تق ضه من غصر هللااح ه ال   ا دتريته 
ر  منه قهح ق ضه؟.. تقهللم مراراا أنه صؤول العقهلل ما الماند من أن ص اس من هللااح ه ال   ا ت ،منه إ ا ق ضج تمنه

إ ا كنددج ا ددتريته كدديالا أو ونندداا فددذن ا ددتريته  نافدداا ف عدده مددن غصددر الدد    ،إلددل هللرا ددم هددهللرا م والسددلعة م ددرهلل هللاددورة
المكصح والمونون وغصرس؟ إ ا ا دتريج كصدح أو ا دتريج  ،وم الفرق هصن الكصح وغصرس ،ا تريته منه هنقهلل أو إلل أ ح

من   س األهللانا  كل ا فال  أس أن تهيعه قهح أن تق ضه من غصدر هللاداح ه الد   قال مالك: وما ا تريج  ، نا 
تهيعدده مددن غصددر هللادداح ه إ ا  ،إ ا كنددج ا ددتريته كدديالا أو ونندداا  ، دد ا انت ددل اإل ددكال ،ا ددتريته مندده إ ا ق ضددج تمندده



 نداك إ ا كدان  ،ا دتريته منده هنقدهلل أو إلدل أ دحفذن ا تريته  نافاا ف عه مدن غصدر الد    ،كنج ا تريته كيالا أو ونناا 
وأما إ ا هيدد  نافداا ف عده مدن غصدر الد   ا دتريته منده هنقدهلل  ،إنما إ ا ق ضج تمنه ،كصح أو ونن ال ص ون فيه األ ح

ي صهللاح في ملكك  م رهلل العقهلل أما إ ا ا دتريته كديالا أو يعن ،و لك أن ضمانه منك إ ا ا تريته  نافاا  ،أو إلل أ ح
وال يكدددون ضدددمانه مندددك إ ا ا دددتريته وننددداا حتدددل تننددده  ،فذنددده ال صدددتم ملكددده إال إ ا اسدددتوفي  الكصدددح أو الدددونون  وننددداا 

يعنددي  ،و ددو الدد   لددم صددنل عليدده أمددر الندداس عنددهللنا ،و دد ا أحددب مددا سددمعج إلددي فددي  دد س األ دديا  كل ددا ،وتسددتوفيه
  المهللصنة رحمه هللا.

 ،يكال أو صونن مما ال صؤكح وال ي رب متدح العهللادفر والندوى والاد طمالك رحمه هللا: األمر عنهللنا فيما  اإلمام قال
: نهدددج أسدددوهلل صالدددط مدددد الحندددا  والكددتم الادد ط: مدددا يضدددرب  العهللادددي حتدددل صنددنل مدددن أوراق ال ددد ر لتأكلددده الدددهللواب

وال  ،وما ي  ه  لك أنه ال  أس  أن صؤا  من كح هللانف منه اتنان هواحهلل صهللاا هصهلل والكتم ،معرو  يهللا غ  ه ال عر
يعنددي اتنددان هواحددهلل هللادداس نددوى  هللادداعصن نددوى نقددهلل اآلن كددالم  ،  مددن هللاددنف واحددهلل مندده اتنددان هواحددهلل إلددل أ ددحصؤادد

األمدر  اإلمام مالك صتكلم في   س األهللانا  علل أن دا ربويدة أو ليسدج ربويدة؟ لمدا ا يمندد األ دح؟  دا؟ قدال مالدك:
 ،إ ا ا تريته ونناا حتدل تننده وتسدتوفيهوال يكون ضمانه منك  ، ناك في الهللاور األولل ،عنهللنا فيما يكال أو صونن 
 نداك ال  ،ال أو صدونن ممدا ال صؤكدح وال ي درباألمدر عندهللنا فيمدا يكدتدم قدال  عدهلل  لدك:  ،و  ا أحب إلي.. إلل مار

 نددا قددال:  ،نحدداس و دد ه ورهللادداص وقطددن ومددا  دد ه  لددك ،الم حدد  السدداه  ال صؤكددح وال ي ددرب ،صؤكددح وال ي ددرب
متح العهللافر والندوى والاد ط والكدتم ومدا ي د ه  لدك أنده ال مما ال صؤكح وال ي رب  األمر عنهللنا فيما يكال أو صونن 

وال صؤاد   ،ولدم ص دن النسدصئة ،حمه هللا تعالل الفضدحأ ا  ر  ، أس أنه صؤا  من كح هللانف منه اتنان هواحهلل صهللاا هصهلل
تالف مدا فدال  دأس  دأن ذن ااتلدف الهللادنفان ف دان اافد ،فال ص دون النسدأ فيده ،منه هللانف واحهلل اتنان هواحهلل إلل أ ح

وما ا تر  من   س األهللادنا  كل دا فدال  دأس  ،يعني ص ون فيه التفاضح والنسأ ،صؤا  من ما اتنان هواحهلل إلل أ ح
إ ا قد ض تمنده  ،واالستيفا  ااص عنهلل اإلمام مالك  الطعدام والق ض ،  ألنه ليس  طعام أن ص اس قهح أن يستوفل

لما تقهللم من أنه يكون هللرا م  ،ا  اعه علل هللااح ه ال   ا تراس منه فيمندأما إ  ،من غصر هللااح ه ال   ا تراس منه
  حصلة. ههللرا م والسلعة م رهلل

ن كانددج الحهللادد ا  : هللاددألار الحهللاددل أو الرمددح أو قددال مالددك: وكددح  ددي  صنتفددد  دده الندداس مددن األهللاددنا  كل ددا وا 
ن كا والقهللاة اإلسمنج كدح ف نج الحهللاد ا  والقهللادةالتي  ي ال س كح  ي  صنتفد  ه الناس من األهللانا  كل ا وا 

يعني أضدص   ،وواحهلل من ما  متله ونياهللة  ي  من األ يا  إلل أ ح ف و ربا ،واحهلل من ما  متليه إلل أ ح ف و ربا
وأوسددع ا أ ددح الظددا ر اللددي عنددهلل م مددا فددي ربويدداج إال السددتة المنهللاددوص  ،المدد ا ب فددي  دداب الربددا مدد  ب مالددك

 ،اس رمح هرمح أو حهللا ا   حهللاد ا  أو  دس ه دس أو إسدمنج هذسدمنجاآلن لو   ،و قية الم ا ب هصن هصن ،علص ا
ص دون وال مددا ص دون؟ كددح  دي  صنتفددد  ده الندداس مددن  ،كديس  كيسددصن إسدمنج نقددهللس إلدل أ ددح ، د س صنتفددد ه دا الندداس

ن كانددج الحهللادد ا  والقهللاددة ممددا  ،وم الفددرق هددصن الحهللادد ا  والقهللاددة وبددصن اإلسددمنج وال دد س ،األهللاددنا  كمل ددا وا 
ن كدان الحهللاد ا  والقهللادة فكدح واحدهلل من مدا  متليده إلدل أ دح ف دو ربدا ،؟ ال فرق في الحكم عندهللسصنتفد  ه الناس  ،وا 

فكدح  ،كيس إسمنج  كيس مار وع ر هلكاج متالا ص ون وال ما ص دون؟ مدا ص دون عندهللس ،كيس إسمنج  كيسصن ربا



فذن كان نقهللاا  ،لل أ ح ف و رباوواحهلل من ما  متله ونياهللة  ي  من األ يا  إ ،واحهلل من ما  متليه إلل أ ح ف و ربا
 المقهللاوهلل أنه ال ص اس  متله إال مد التماتح. ، ان

 طنلا:..............
 نعم؟ ،الهللاواب: أن   س األمور ليسج هربوية ،  س ليسج هربوية ،  س ما  ي هربوية ،ال ما  ي هربوية ،ال ،ال

 طنلا:..........
 إيه كح   س األمتلة  ت ون.

 طنلا:............
 إيه اللي تقهللم؟

 طنلا:..........
 تماتح المنافد اللي يمند التفاضح. ،مد أنه صنص علل التماتح ،كأن ما هللانفان ،إيه لكن يمند األ ح

 الل م هللالل علل محمهلل.


